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de haar omgevende aarde weggenomen, zooals dusver steeds 

gebruikelijk was; - -  maar daarna wordt in het aldus ont- 

stane gat weer zand gebracht, gemengd met earbolineum. 

Overschotjes vaa de met hat'e dL'aden door" den grond woeke- 

rende ~ saotzwam ,, worden op die wijze gedood; en het 

carbolineum bleek telkens op de wortels vaa de in nabijheid 

staande hyacinthen geen' schadetijkea invloed te hebben. 

Toch is mij uit proefnemingen, ingesteld omtrent de be- 

strijding van vlasbrand en van aaltjesziekten hi] verschillende 

kultuurgewassen, gebleken dat de aanwending van carboli- 

neum niet op iedere bodemsoort straffeloos kan plaats grijpen; 

sores zelfs niet, wanneer deze stof wordt in den grond gebracht 

eenige maanden v66r her gewas wordt uitgezaaid. Op den 

zandigen bloembollengrond te Noordw[jk cchter ken ik gerust 

vrij gL'oote hoeveelhedea carbolineum (tot 50 Liter per are) 

straffeloos gebruiken, mits dat slechts een paar maanden of 
langer v66r het uitpoten der bollen geschiedde. 

J. R. B. 

II. - -  Ee~e ziekte in hayer, veroorzaakt door mijlen. 

In Sorauer's ,, Zeitschrift flit Pflanzenkrankheiten ,, 

(deel XIV, hi. 13) komt een opstel van O. Kirchner over dit 

onderwerp veer. Reeds in t902 beschreef Paul Marchal 

eeneinFrankri jk voorgekomene haverbeschadiging, die bleek 

te worden veroorzaakt dooreene tot dusver hog niet beschre- 

yen soort van mijt, Tarsonemus spirifex March. Het vol- 

gende jaar  vend Kirchner in Wiirttemberg dezelfde mijt als 

oorzaak van ernstige beschadiging van hayer; de wijze van 

beschadiging was echter eene eenigszins andere dan die,welke 

Marchal had beschreven. In Wtirttemberg waren de plui- 

men van de have~" met hare benedenste vertakkingen in de 

bovenste bladscheeden blijven steken, en hadden zij slechts 

ongeveer de helft der lengte van eene normale pluim be- 
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reikt. Ook de bovenste drie halmleden waren niet meer 

dan half zoo lang als die van normale plantcn. Wanneer 
men de bladscheeden van de bovenste halmknoopen aftrok, 
bemerkte Kircht~er aan de ondereinden der hahnleden bruine, 

ziekelijk uitziende, overlangsche steepen, en eerie den halm 

dicht bedekkende, fijne, zemelachtige massa, die uit tallooze 

m(jten bleek to bestaan. Ook de bitmenkant van de blad- 

scheedenvertoonde, hoewel in mindere mate, dezelfde massa ; 

eveneens, hoowcl hog minder, vo~d men doze aan de kafjes. 

Blij kbaar hadden do mijten door haar zuigen den rogehnatigon 

groei (hot zich strekken) der halmleden belemmerd. 

i)o ziekteverschijtlselen, welko Marchal (,, Bulletin do 

la Soci6t~ eatomologiquc de Frmlce ,,, 1902, II ~ 4) tengevolge 
van de working van dezelfde mijt bij haverplanten waar- 

ham, xvareu eeuigszins anders. De ziekte kwam in Frank- 

r(jk (Dopartoment Vionno) voornamelijk bij haverplanton 

xoor, die op eene door eerie hog bescbaduwde plek groeidon. 

tIier waren tegen 't einde van Juni de meestal hOg in de blad- 

scheeden besloten of hog maar onvolledig te voorschijn go- 

komen hoofdassen van de pluimen even boron den bovenston 
halmknoop over eene lengte ~an 2-3 cM. kurketrekkervor- 
mig gedraaid, in 5-7 w~ij regelmatige windingen. Ook do 

bijassen en de stele~ van do pakjes maakten sores dezelfde 
draaiingon; en op do inoengedraaide gedeelten van do plui- 
men bevonden zich de mijten. 

Hot schijnt, dat de tijd van 't jaar, waarop de aanval der 

mijten geschiedde, of m. a. w. doperiode van do onwikkeling, 

waarin de haverplanten verkeerden, toon zij aangetast wet-  

den, invloed had op de ziekteverschijnselen, die zich voor- 

deden. Do haver, welkc door Marchal werd onderzocht, 

werd door mijten aangetast lang v66r de pluimen uitdeblad- 

scheeden te voorschijn kwamen; die, ~velke door Kirchner 

werd onderzocht, eerst later, torn de pluimen reeds begon- 
non, zich uit do bladscheeden to wringen. - -  
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Her schijnt dat de mijt, die de hier vermelde ziekte in 

de hayer veroovzaakt, niet op gerst overgaat; althans in het 

door Kirchner vcrmelde geval bleven planten van tweerijige 

gerst, die hier en daar tusschen de hayer waren opgeschotcn, 

van de kwaal bevrijd. - -  

Beschadiging van grasachtige planten door mijten werd 

meer waargenomen; o. a. schreef Enzio Reuter te Helsing- 

fors een belangrijk artikel over de witarigheid der weide- 

grassen in Finland, als een gevolg van de werking van 

mijten. 

J. R. B. 

III. O~cr hel a/vrelen van knoppen door vogels. 

In ,, Praktischer Ralgeber im Obst- und Gartenbau ,, van 

1 Januari 1905 komt een opstel voor van Theodor Kirchberger, 

getiteld ,, Neues ztlm Knospenfrass . . . .  Hierin worden ver- 

schillende belangrijke opmerkingen gemaakt omtrent her afvrc- 

tcn van knoppen van ooftboomen door vogels. Ik wil hier 

den korten inhoud van het bedoelde artikel weergeven. Om 

her afvreten van knoppen door vogels waar le nemen, moet 

men vooral in de vroege morgenurenzijae waarnemingen doen. 

Het kwaad geschiedt zoowel door vogelsoorten, die voorname- 

lijk insckten eten, als door dezulken, die vooral zaden nutti- 

gem De laatsten (bepaaldelijk musschen en vinken) pikkcn 

allcen maar de kleine, rondachiige knoppen van de steenvrucht- 

boomen cn van de bessestruiken af en slikken ze in, meestal 

zonder ze door te bijtcn. Vooral pruimeboomen en aalbesse- 

struiken hebben van doze vogels te lijden. Zij laien echter de 

knoppen van de pitvruchtboomen onaangeroerd, waarschijn- 

lijk omdat die hun te groot zijn. Ook pikken zij slechts die 

knoppen af, waar zij gemakkelijk bij kunnen komen. Zoo 

zijn de bessestruiken dikwijls vlak bij den stare geheel vall 


